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Maliyyə bazarlarında 2 il təcrübə
İmtahan nəticələrinə uyğun olaraq təqdim olunur
Azərbaycan, Rus və ya İngilis dili

Bu kursda kimlər iştirak edə bilər?
Maliyyə bazarında ticarət təcrübəsinə malik treyderlər.

Bu kursdan iştirakçılar nə əldə edəcəklər?
Maliyyə bazarlarında ticarət zamanı klassik təhlil növlərinə əsaslanan treyderlər müəyyən bir çatışmamazlıqlar
hiss edə bilər. Bu boşluğun mövcud olması daha dərin və daha güclü bir fəlsəfənin olmamasından irəli gəlir.
Bu fəlsəfəni dünyanın ən qabaqcıl treyderləri öz həyat tərzinə çeviriblər. Haqqında danışdığımız fəlsəfənin adı
“Xaos”-dur. Burada xaos qeyri-müəyyənlik yox, yüksək səviyyədə nizam deməkdir. Bu nizam öz əksini maliyyə
bazarlarının hərəkət istiqamətlərində də tapmaqdadır. Ticarətini fərqli və daha yüksək müstəviyə çatdırmaq,
onu öz həyatının bir hissəsi kimi görmək istəyənlər üçün Xaos əvəzolunmaz bir kursdur.

Kursun təşkili:
Kurs 16 dərsdən ibarətdir. Hər dərs bir saat müddətində aparılır. Kurslar tədris otağında müəllim tərəfindən
izahlı təqdimat, birbaşa ticarət platformasının istifadəsi, demo hesab ilə praktika, sual və tapşırıqlar vasitəsi ilə
həyata keçirilir. Kursun müddətində kiçik test, kursun sonunda isə yekun imtahan təşkil olunur. Kurs
iştirakçıları müvafiq materiallarla təmin olunacaqdır.

Kursun məqsədləri:
1. Maliyyə bazarlarında ticarət edənlərə yeni yanaşma və təhlil metodları təqdim etmək;
2. Yeni qanunauyğunluqlar vasitəsilə proqnozlarını peşəkar səvviyədə vermək istəyənlərə olduqca güclü bir
aləti təqdim etmək;
3. Maliyyə bazarı anlayışını yenidən və fərqli bir rakursdan təqdim etməklə daha peşəkar treyderlər hazırlamaq;
4. Əsas faydalarından biri maliyyə bazarlarında ticarət edənlər üçün xaos fəlsəfəsinin rolunu təqdim etmək.

Kursun materialları:
B. Williams “Ticarət Xaosu”

Kursun tərkibi:
Movzuların adı:

Müddət

1. Ticarət reallığına baxış:
Ticarət illyuziyası. Ticarətdə yeni mərhələ

2 saat

2. XAOS Nəzəriyyəsi:
Ticarət Xaosu

3 saat

3. Özünü tanıma:
Ticarətdə “Mən” anlayışı və onun rolu

3 saat

4. Profitunity ticarət alətləri:
Alligator, Fractal, Awesome Oscillator, Accelerator Oscillator

3 saat

5. Zonalarda ticarət:
a. Xaos sistemində Zona anlayışı

1 saat

b. Zonalarda ticarət taktikaları

1 saat

6. Müdrik iştirakçı:
Müdrik iştirakçı anlayışı. Divergensiya barları. Anqulyasiya anlayışı

1 saat

7. Gəlir qazanma texnikası:
Xaos sisteminin tətbiqi

2 saat

Kursun qaydaları:
Hər hansı bir dərsdə iştirak edə bilməcəyiniz barədə məlumat ən azı 5 iş günü öncədən verilməlidir;
Dərs zamanı mobil telefon ilə danışmaq qadağandır.

Qrup iştirakçıların sayı:

2 nəfərə-dək

